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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Ogtoszenie dotyczy: zam ówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspótfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej tak
Zamówienie byto przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zamówien Publicznych: tak
Num er ogtoszenia: 600234-N-2017
Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia zostato zamieszczone w Biuletynie Zamówien Publicznych: nie
Zadanie:
Ustuga przygotowania realizacji zaj$c i kursów na potrzeby projektu „Praktyka i kwalifikacje
gwarancjq pracy w zawodzie" wspótfinansowanego w ramach srodków Europejskiego Funduszu
Spotecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego w Zespole Szkót Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja
Romockiego „Morro" w Barlinku.
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam ów ien publicznych (Dz.U. z 2017
poz. 1579), inform uje, ze w dniu 23.10.2017 r. o godzinie 14.20 Komisja Przetargowa w sktadzie:
1. Kazimierz Siarkiewicz
2. tukasz J^drzejewski
3. Katarzyna W^gierska
przystqpita do czynnosci otwarcia ofert w post^powaniu w siedzibie Zamawiajqcego w Zespole Szkót
Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „M o rro " w Barlinku, przy ul. Szosowej 2,
w gabinecie Dyrektora Szkoty.
Do m om entu uptywu term inu sktadania ofert wptyn^ty 2 oferty.
Nie byto sladów otw ierania ofert przez term inem .
Komisja podata kwot$, jak^ Zamawiaj^cy zamierza przeznaczyc na sfinansow anie zam ów ienia
tj. 148 194,00 zt. brutto w tym:
1. Ustuga realizacji zaj^c dydaktyczno-przygotowawczych wraz z w yzywieniem - 81 060,00 zt.
brutto
2. Ustuga realizacji kursów operatora

urzgdzen transportu

bliskiego -

operatora w ózków

jezdniow ych podnosnikow ych wraz z wyzywieniem - 40 436,00 zt. brutto
3. Ustuga realizacji kursów energetycznych SEP IkV wraz z wyzywieniem - 26 698,00 zt. brutto.
Nast^pnie otw orzone zostaty ztozone oferty i odczytano inform acje na tem at nazwy i siedziby
W ykonawcy, ceny brutto oferty (w zt.) a takze term in ptatnosci. Zgodnie z ponizszym zestawieniem
wptyn^ty nast^puj^ce oferty:
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Firma (nazwa) lub

Nr
oferty

Przedmiot zamówienia

nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

1. Ustuga realizacji zaj^c
dydaktycznoprzygotowawczych wraz z

81 000,00 zt.

wyzywieniem
2. Ustuga realizacji kursów
SALOM ON Centrum
1.

Szkoleniowo-Doradcze
Aneta Kurczewska-Cieslak

operatora urzqdzen transportu
bliskiego - operatora wózków
jezdniow ych podnosnikowych
wraz z w yzywieniem
3. Ustuga realizacji kursów
energetycznych SEP lk V wraz z
w yzywieniem

25 700,00 zt.

RAZEM

145 700,00 zt.

Firma (nazwa) lub

Nr

Przedmiot zamówienia

nazwisko oraz
adres wykonawcy

oferty

39 000,00 zt.

Cena brutto

1. Ustuga realizacji zaj^c
dydaktycznoprzygotowawczych wraz z

147 500,00 zt.

wyzywieniem
W ojew ódzki Zaktad

2.

Doskonalenia Zawodowego
w Gorzow ie Wlkp.
ul. Sikorskiego 95

2. Ustuga realizacji kursów
operatora urz^dzeri transportu
bliskiego - operatora wózków
jezdniow ych podnosnikowych

76 600,00 zt.

wraz z wyzywieniem
66-400 Gorzów Wlkp.

3. Ustuga realizacji kursów
energetycznych SEP lk V wraz z

51 900,00 zt.

w yzywieniem
RAZEM

276 000,00 zt.

Na cz^sci niejawnej nastqpi badarne ofert.
UWAGA!
Zgodnie

z art. 24 ust. 11 PZP w term inie 3 dni od zamieszczenia na stronie intGrnetowej

zamawiajqcego inform acji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP W ykonawca
zobowiqzany jest przekazac Zamawiajqcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - zat^cznik nr 4
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